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Kerst
De kinderen zongen als slotlied van de musical dit lied voor met aanwezigen:
Het was een mooi jaar
’t was leuk met elkaar
Ik wens je een vrolijk
kerstfeest
En een gelukkig nieuwjaar

Het ging wel wat zwaar
Maar het is echt waar
Ik wens je een vrolijk
kerstfeest
En een gelukkig nieuwjaar

We zijn bijna klaar
Het is voor mekaar
Ik wens je een vrolijk
kerstfeest
En een gelukkig nieuwjaar

De kersttijd is voor veel mensen een mooie periode, een tijd vol sfeer, gezelligheid en samenzijn. Het
is ook een tijd waarin we terugkijken op de periode die achter ons ligt en vooruit kijken naar wat
komen gaat. Vaak zijn dit mooie of fijne dingen, maar ook de moeilijke, vervelende en verdrietige
dingen hebben hierin een plaats. De dingen die goed gaan wensen we natuurlijk voort te zetten.
Voor de dingen die minder goed gaan verzinnen we een goed voornemen. Dat geldt voor ieder
persoonlijk en natuurlijk ook voor ons als school!
Rest mij iedereen namens het team fijne feestdagen te wensen, een prettige vakantie en een goed
2019!

Belangrijke data









Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari: kerstvakantie.
Woensdag 9 januari: luizencontrole.
Woensdag 16 januari: schoonmaakavond.
Woensdag 23 januari: koffiemoment.
Woensdag 23 januari: start voorleesdagen.
Donderdag 24 januari: afsluiting De Vreedzame School blok 3.
Dinsdag 29 januari: OC-vergadering, 19.30 uur.
Donderdag 31 januari: start poëzieweek.

Algemene informatie vanuit school
Kerstmusical
Wat hadden we een prachtige musical donderdagavond! De Kloosterkerk zat helemaal vol trotse
ouders, grootouders en andere belangstellenden. De kinderen hebben ‘zij aan zij’ en ‘vacht aan
vacht’ een prachtig mooi verhaal neergezet.
Om de kinderen zo te laten stralen als sterren is er veel werk verzet, door de leerlingen zelf
natuurlijk, maar ook door de ouders en leerkrachten. Het is fijn om te zien dat er dan van alle kanten
hulp komt. Ook het opruimen na die tijd was zo weer gebeurd. Heel hartelijk dank voor alle hulp!
Edukans schoenmaatjes
De diaconie van de Protestantse Gemeente Garmerwolde, Thesinge, Stedum en Ten Post bedankt
iedereen voor het maken en vullen van een schoenendoos. In totaal zijn er maar liefst 43 goed
gevulde schoenendozen ingeleverd om de kinderen in Albanië, Moldavië, Irak of Ghana blij te maken!
Hartelijk dank hiervoor!
Schoonmaakavond
Op woensdag 16 januari, vanaf 19.00 uur, is er de halfjaarlijkse schoonmaakavond op De Til. Tijdens
deze avond willen we de grote of extra schoonmaakklussen oppakken, dingen waar de
schoonmaaksters niet dagelijks aan toe komen. Zo zorgen we in januari voor een frisse start!
We gaan er van uit dat iedereen tenminste één keer komt helpen per schooljaar. De volgende keer is
op donderdag 4 juli. Beide keren mag natuurlijk ook! We hopen dat u wilt komen helpen. Je kunt je
opgeven door een mailtje te sturen naar Myla Uitham, dan weten we even op hoeveel mensen we
kunnen rekenen: uitham@ziggo.nl. We rekenen op jullie hulp! Neem je zelf een emmer en een doek
mee?

Jarig
Linde uit de middenbouw is jarig op woensdag 26 december.
Marisa uit de onderbouw is jarig op dinsdag 9 januari.
Mirthe uit de onderbouw is jarig op zaterdag 13 januari.
Alvast gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!

Uit de groepen
Torenklas
De kinderen van groep 7 doen in januari een presentatie van hun architectenopdracht. Veel succes
bij het voorbereiden!

Bovenbouw
Gratis en voor niets
Muiswerk. Ook leuk om samen te doen. Wat weet u?
Topografie
Mocht u in de vakantie buiten de provincie reizen? Na de vakantie: behandelen we met topo:
“hoofdsteden en provincies van Nederland”.
Middenbouw
Tafels
Blijf in de vakantie de tafels oefenen. Voor groep 5 de tafel van 7 en voor groep 4 de tafel van 2.
Lezen
Ook in de vakantie is het voor de kinderen van de middenbouw goed om te blijven lezen. Ze kunnen
dit steeds sneller en beter, maar dat verandert ook snel als er niet gelezen wordt.
Onderbouw
Lezen groep 3
Het is heel belangrijk om ook in de vakantie aandacht te blijven besteden aan het lezen.
De kinderen van groep 3 hebben een leesbingo meegekregen. Het is ook leuk om een keer samen
naar de bibliotheek te gaan en daar boeken uit te zoeken. Voor kinderen is de bibliotheek helemaal
gratis!

Rondom De Til
Hebt u nieuws voor deze rubriek, laat het dan even weten!
De Deel wordt Wij Ten Boer
Per 1 januari 2019 houdt de gemeente Ten Boer op te bestaan. De gemeente gaat, samen met de
gemeente Groningen en Haren op in de nieuwe gemeente Groningen. Wat betekent dit voor de
dienstverlening vanuit ons sociaal loket De Deel? De dienstverlening blijft onveranderd. Alleen de
naam wijzigt. Vanaf 1 januari heten wij ‘WIJ Ten Boer’. Dezelfde naam die de sociale teams in
Groningen hebben, maar wel met de toevoeging ‘Ten Boer’. Meer informatie in bijgevoegde flyer.
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Team WIJ Ten Boer

De dienstverlening blijft onveranderd. Alleen de naam wijzigt.

De Deel wordt Wij Ten Boer
Per 1 januari 2019 houdt de gemeente Ten Boer op te bestaan. De gemeente gaat,
samen met de gemeente Groningen en Haren op in de nieuwe gemeente Groningen.
Wat betekent dit voor de dienstverlening vanuit ons sociaal loket De Deel?
De dienstverlening blijft onveranderd. Alleen de naam wijzigt. Vanaf 1 januari heten wij
‘WIJ Ten Boer’. Dezelfde naam die de sociale teams in Groningen hebben, maar wel met
de toevoeging ‘Ten Boer’. U kunt voor alle zaken, waarover u nu contact heeft met
De Deel, vanaf 1 januari terecht bij WIJ Ten Boer. Heeft u een vast aanspreekpunt?
Dezelfde dorpscoaches blijven na 1 januari werken vanuit de boerderij aan de Hendrik
Westerstraat 24 in Ten Boer. Ook het consultatiebureau blijft. U kunt hier terecht op
afspraak, of op het inloopspreekuur: dinsdag van 13.00 - 13.30 uur.

Contact:

De openingstijden blijven (voorlopig) ook gelijk:
• maandagmiddag 13.30-16.30 uur
• woensdagochtend 9.00-12.00 uur
• vrijdagochtend 9.00-12.00 uur
Telefonisch blijven we bereikbaar via (050) 302 8846.
Ons nieuwe mailadres wordt wijtenboer@wij.groningen.nl
Website: www.wij.groningen.nl/tenboer

